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Förord
Denna rapport är en sammanställning av resultaten från projektet ” Kartering av
flodkräftförekomster inom Västra Götalands län”. Rapporten behandlar förekomster av både flod- och signalkräfta. Karteringen har finansierats av Havs- och Vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2014 och
2015. Rapporten och sammanställande av resultaten har från början genomförts av
fiskbiolog Adam Ludvigsson. Arbetet övertogs och slutfördes sedan av biologstudenten Anette Karinsdotter Brändström. Kartunderlaget har sammanställts av GIStekniker Joel Liljebjörn. Länsfiskekonsulenterna Lars Molander, Fredrik Larson
och Linus Andersson samt fiskeribiolog Fredrik Nilsson och funktionschef Key
Höglind har varit behjälpliga och lämnat synpunkter under arbetets gång.
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Sammanfattning
Flodkräfta (Astacus astacus) räknas internationellt som en hotad art. Från och med
2005 klassas flodkräftan som starkt hotad i Sverige och från den 15 juli 2005 har
länsstyrelserna rätt att bilda skyddsområden för flodkräfta (SFS 2005:462). Förändringar i flodkräftans utbredning sker snabbt och därför är behovet av att aktualisera
bilden av förekomster inom länet stort.
Mot denna bakgrund har denna kartering genomförts. Kartläggningen är en uppföljning av en tidigare genomförd kartering från 2003, Kräftor i Västra Götalands
län (Länsstyrelsen 2003). Underlag om kräftförekomster i länet har hämtats från
Nationella Kräftdatabasen, Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS), Svenskt
ElfiskeRegiSter (SERS), Länsstyrelsens beslut om utplantering och kräftpestförklaringar samt Hushållningssällskapet Värmland. Förfrågningar om kräftförekomster
har även skickats till kommuner och fiskevårdsområden.
Totalt svarade 14 av 49 kommuner och 165 av 267 fiskevårdsområden på utskicket. Resultatet antyder att det har skett en minskning av både flodkräfta och signalkräfta, men att det fortsatt förekommer många bestånd av flodkräfta framförallt i
Dalsland. En hel del av de områden som fanns med vid förra karteringen 2003 har
inte uppdaterats med nya uppgifter. Detta tillsammans med att denna inventering
till viss del skiljer sig från den tidigare medför en viss osäkerhet kring kräftförekomsterna inom länet. Denna rapport ska därför endast ses som en översiktlig lägesbeskrivning.
Vid en eventuell framtida uppföljning av inventeringarna 2003 och 2014 bör inventeringsmetoden ses över. Ett alternativ är att utgå från dokumenterade flodkräftvatten och samla in uppgifter för så många av dessa som möjligt. Utbredningen av
signalkräfta bör undersökas separat.
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Inledning
Kräftdjuren hör till en av jordens mest framgångsrika artgrupper. Vi återfinner
kräftdjur både i marint vatten och i sötvatten och storleken varierar från pyttesmå
vattenloppor på 1 mm till den stora japanska spindelkrabban som kan uppnå en
storlek där den har upp till fyra meter mellan klorna. I Sverige har vi 1500 arter där
merparten är vattenlevande. Flodkräftan (Astacus astacus) hör till de tiofotade
kräftdjuren och är den inhemska arten av kräfta i Sverige. Det ursprungliga utbredningsområdet omfattar nästintill hela Nord- och Centraleuropa (Fiskeriverket och
Naturvårdsverket 2009). Den vandrade troligvis in till Skandinavien för ca 8 000 9 500 år sedan. Flodkräfta räknas internationellt som en hotad art och även så i
Sverige där den är klassad som starkt hotad från och med år 2005. Beräkningar
visar att det idag endast återstår 3 % av de ursprungliga bestånd som fanns i början
av 1900- talet. För att förbättra artens status har ett åtgärdsprogram för skyddande
av flodkräfta tagits fram av Fiskeriverket och Naturvårdsverket. I denna föreslås
bl.a. att skyddsområden för flodkräfta skall skapas. Från den 15 juli 2005 har länsstyrelserna rätt att bilda skyddsområden i just det syftet (SFS 2005:462). Arbetet
har inletts och i Länet finns redan ett skyddsområde, nämligen i Öresjö. Beslutet
fattades i juni år 2015 (623-8679-2013). Genom bildandet av skyddsområden ökas
skyddet för flodkräftan och därmed möjligheten att bevara den. En förutsättning för
att Länsstyrelsen ska kunna bilda skyddsområden för flodkräfta är att det finns en
godkänd länsvis förvaltningsplan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därför
tagit fram en översiktlig förvaltningsplan för flodkräfta (623-37940-2014). Förvaltningsplanen för flodkräfta godkändes av Havs- och vattenmyndigheten den 26
januari 2015. Ett viktigt syfte med förvaltningsplanen är att skapa bättre förutsättningar för flodkräftans långsiktiga överlevnad inom länet genom att möjliggöra
bildandet av skyddsområden. För att kunna identifiera skyddsvärda områden och
därmed rikta bevarandeinsatserna är det viktigt att man kartlägger nuvarande bestånd av kräfta inom länet. Mot denna bakgrund har denna kartläggning av flodoch signalkräftbestånden genomförts. Kartläggningen är en uppföljning av en tidigare inventering från 2003 (Kräftor i Västra Götalands län, Länsstyrelsen 2003).
Då flodkräfta, i motsats till signalkräfta, är en inhemsk art som dessutom är klassad
som starkt hotad kommer denna rapportutvärdering att fokuseras på flodkräfta.
Det finns 20 skötselområden för flodkräfta inom Västra Götalands län. Skötselplanerna beskriver vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla eller förbättra flodkräftbeståndet inom området. Åtgärder som föreslås i dessa planer är bland annat:
inskränkningar i fisket, restaurering av biotoper, informationsarbete för att minska
risken för illegala inplanteringar av signalkräfta, inventering och kartläggningar av
kräftbestånden samt återintroduktion och/eller stödinplantering av flodkräfta. Samtliga skötselplaner har tagits fram av Hushållningssälskapet i Värmland tillsammans
med fiskerättsägare och fiskevårdsområden. Alla skötselområden förutom två återfinns i Dalsland, de andra två områdena är belägna i Skara och Trollhättan/Lilla
Edets kommuner.
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Flodkräfta – Kännetecken, biologi och utbredning
Flodkräftan, eller ädelkräftan som den även kallas
kan skiljas från signalkräftan då den har små taggar
mellan huvudet och ryggskölden. (Ackefors 2005).
Signalkräftan känns igen då
dennes klor ofta är ljusare
på undersidan och den har
en karaktäristisk vit vårta i
"tumgreppet" som oftast
omges av en stor vit-turkos
fläck, (figur 1). Flodkräftans färg är oftast mörk
Figur 1 Flodkräfta till vänster i bilden och signalkräfta till
men variationer är vanligt
förekommande. Kräftan har höger. Foto: Tomas Jansson Hushållningssälskapet
röda, gula, bruna, gröna
och blå pigment i skalet och beroende på vilka som blir dominanata så kommer
kräftans färg att variera. Även miljö och föda spelar en viss roll för vilken färg
kräftan får. Klorna är långa och mandelformade med mycket vårtor och taggiga
utskott.
Under hösten parar sig flodkräftan då vattentemperaturen sjunker. Honorna kan
under 1-3 år avstå parning om inte de yttre förhållandena är tillräckligt gynnsamma. Framförallt är det vattnets temperatur som begränsar honorna då det krävs
en temp på minst 15 grader för kräftans reproduktion. När äggen är mogna pressar
honan ut dem så att de hamnar under stjärten där äggen sedan befruktas. Honan
behåller äggen under stjärten tills de kläcks, ca 8 månader (figur 2). Yngel som
kläcks efter juli månads utgång överlever som regel inte följande vinter. Det finns
undersökningar som visar på att mindre än 5 % av de kläckta ynglen klarar sig till
vuxen ålder (Ackefors och Westman 1992). Detta innebär alltså att huvudelen av
föryngringen blir uppätna eller mister livet på något annat sätt. De ynglen som
överlever bör uppnå en längd av ca 4 cm innan den första vintern för att överleva.
Dock kan tillväxten variera mellan olika vatten beroende på tillgång på föda och
temperaturförhållanden (Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2009). Då tillväxten
varierar mellan olika vatten varierar även tiden för när kräftan blir könsmogen.
Flodkräftan blir könsmogen vid en längd av 6-8 cm (3-7 års ålder) (Jansson 2005).

Utbredning
Flodkräftan återfinns oftast strandnära och på grunda områden där det finns gott
om gömslen. Den trivs på bottnar som har stora inslag av rötter, sten eller fasta
lerbottnar där kräftan kan gräva skyddande hålor (figur 3). Kräftan är en mycket
skicklig grävare och kan utan problem gräva en gång som är över en meter djup.
Flodkräftan förekommer i nästan alla typer av sötvattensområden, från grunda, små
bäckar till större sjöar (Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2009). Exempelvis förekom flodkräftan i Vätterns norra delar fram till 1930-talet innan kräftpesten slog
ut beståndet (Vätternvårdförbundet 2007). Abiotiska faktorer, såsom jordens PH,
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nederbörd och temperatur, är begräsande för flodkräftans utbredning. De behöver
en hög kalcium halt för sin skalproduktion, låga temperaturer påverkar fortplantningen negativt och de är känsliga för försurning. Dock har inga absoluta vattenkemiska gränsvärden fastställts (Jansson 2011). Under början av 1900-talet fanns
rikliga bestånd av flodkräfta i de sydöstra delarna av Sverige, troligen beroende på
utsättningar de senaste 500 åren (Ackefors och Westman 1992). Utvecklingen är
dock dyster och beståndet har minskat med hela 97 % sedan dess (Fiskeriverket
och Naturvårdsverket 2009). Främsta orsaken till nedgången är spridningen av
kräftpest (Aphanomyces astaci). Kräftpesten (figur 4)kom till Sverige 1907 via
finska kräftor som bar på smittan. Kräftpesten slog hårt, inte bara i Sverige, utan
hela Europa drabbades. Många försök gjordes med resistenta Amerikanska kräftor.
I Sverige valde man att testa två arter varav signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) var den som överlevde. Under 1990-talets slut fanns signalkräfta i 56 av de 59
huvudavrinningsområden i Sverige. De tre avrinningsområdena (Bäveån, Strömsån
och Enningdalsälven) som helt saknade signalkräfta är belägna helt eller delvis
inom Västra Götalands län. 2004 observerades dock signalkräfta i Bäveåns avrinningsområde, och 2013 kräftpestförklarades de nedre delarna av Bäveån.

Figur 2. Exempel på goda habitat för flodkräfta. Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Hot mot flodkräftan
Det finns en rad olika hot som påverkar flodkräftbestånd negativt. Ett av hoten mot
flodkräfta är sjukdomar i form av virus, bakterier, svampar, och parasiterande
encelliga och flercelliga djur. Den allvarligaste sjukdomen är dock den dödliga
svampsjukdomen kräftpest (figur 4), som första gången observerades 1859 i norra
Italien. Pesten har sedan dess spridit sig genom Europa för att 1907 nå Sverige.
Infektionerna sker genom rörliga zoosporer. Pestsvampen angriper kräftans nervsystem och stör dess naturliga beteenden. Vissa arter har utvecklat resistents mot
pesten, däribland signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) (Ackefors 2005). Det
finns dock fall då man observerat att signalkräftan drabbats av pesten om den blivit
stressad och immunförsvaret därigenom är sänkt. Det är svårt att säga hur vanligt
förekommande detta är då det saknas tillräckliga studier. Det får dock antas att det
är relativt ovanligt då observationerna är få. Om en flodkräfta smittas av kräftpest
dör den efter två till tre veckor, tiden varierar med vattentemperaturen. Vid ett utbrott kan ett helt bestånd av flodkräfta slås ut under bara några veckors tid. När
tillgången på värdorganism försvinner dör svampen av näringsbrist inom ett par
dagar, vilket möjliggör återintroducering av kräfta i ett tidigare kräftpestsmittat
vatten (Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2009). Spridningen av smitta kan hindras eller försvåras genom vandringshinder eller genom vattensystemets komplexitet. Idag anser man att den vanligaste spridningsvägen för Kräftpest är via illegala
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eller legala inplanteringar av signalkräfta. Utsättningar av flod- och signalkräfta
regleras enligt 4 § Fiskeriverkets föreskrifter om utsättning av fisk samt flyttning av
fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13). Nedan följer ett utdrag av
4 § ur föreskriften gällande utplanteringar av kräfta:
4 § [2] Tillstånd för utsättning eller flyttning av fisk får inte avse
……
6. flodkräfta i ett vattenområde där kräftpest förekommit under de senaste två
åren,
7. signalkräfta i vattenområden
– på Öland eller Gotland eller norr om Dalälven,
– med eller i anslutning till område med akut kräftpest,
– med eller i anslutning till områden som har bestånd av flodkräftor,
– som når in i Norge,
– där arten inte förekommer i dag eller där tillstånd inte tidigare har
meddelats för utplantering av arten.
Detta innebär att legala utplanteringar inte ska hota flodkräftan. Dock kan pesten sprida sig
genom att zoosporer flyttas med
fiskeredskap, fisk, fåglar eller
genom att båtar flyttas mellan
sjöar eller vattendrag. Det finns
även andra faktorer som kan
påverka flodkräftan negativt.
Flodkräftan är känslig mot försurning, och kan endast motstå
ett pH-värde under 6 under
kortare perioder (Fiskeriverket Figur 3. Signalkräfta med kräftpest utslag. Foto: Tomas
Jansson Hushållningssällskapet
och Naturvårdsverket 2009).
Det är framförallt kräftans rom
som är känsliga för försurningen, men en rejäl surstöt kan slå ut ett helt kräftbestånd. Därmed spelar skogsbruket en viktig roll. Vid avverkning ökar markavrinningen vilket i sin tur ökar risken för surstötar. Även i samband med vårfloden kan
surstötar uppstå och slå ut bestånden och i gravt sura vatten saknas flodkräfta helt.
Det krävs även en viss kalciumhalt i ett vatten för att flodkräftor ska kunna leva
där.
Flodkräftan är känslig för vattenståndförändringar då den framförallt lever på
grundare vatten. Kräftan håller vanligen till på ett djup av 0,5 till 3 meter därför
kan en säsongsreglering redan på två meter och en dygnsreglering på en till två
decimeter leda till stora skador på flodkräftbestånden (Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2009). Hög näringsbelastning och en hög sedimentation leder till en
minskad förekomst av kräftor. En hög sedimentation gör att hålrum fylls igen och
mjukbottnarnas utbredning ökar. Sedimentationen gör även att kräftans naturliga
skydd mot predatorer försvinner. Kräftor är mycket känsliga för föroreningar och
den försvinnar snabbt från områden där den påverkas av industriella eller kommunala avlopp. Även i små mängder kan utsläpp av olika typer av bekämpningsmedel,
främst insektsgifter, påverka kräftbestånd negativt (Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2009). Anledningen till att just kräftor är så känsliga är för att de saknar de
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mekanismer som djur annars använder för att göra sig av med gifter (Ackefors och
Westman 1992). Sannolikheten att man skulle kunna fiska ut en population av kräftor är låg, dock kan ett överfiske skapa ett indirekt hot mot kräftan. Om ett sämre
fiske uppstår ökar sannolikheten för illegala utsättningar av signalkräftan. Skulle
ett överfiske ske tar det troligen flera år för beståndet att återhämta sig. Fiske är
dock positivt i vissa avseenden då det skapar ett intresse att förvalta och bevara
flodkräftbestånden kring vattendrag eller sjö (Fiskeriverket och Naturvårdsverket
2009).

Figur 4. Kräfta med yngel. Foto: Tomas Jansson, Hushållningssälskapet
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Metodik
För att hämta in uppgifter om kräftförekomster har förfrågningsunderlag skickats ut
till kommuner och fiskevårdsområden. Underlaget skickades ut i digital form till
samtliga (49 stycken) kommuner i länet. I mailet bifogades ett följebrev innehållande en kort bakgrundsbeskrivning för kartläggningen (bilaga 1), en förklaring till
yterliggare bifogat material samt hur insamlad data kommer att behandlas. Även ett
utdrag (Excel-fil) för respektive kommun med tidigare kända kräftförekomster med
en tillhörande översiktskarta ingick i det bifogade materialet.
Av länets 331 fiskevårdsområden skickades förfrågningsunderlag ut till 267 stycken. Resterande områden där utskick inte gjordes är inaktiva (vilande) eller så saknades helt kontaktuppgifter. Utskicken, som gjordes via post, innehöll ett följebrev
innehållande en kort bakgrundsbeskrivning för kartläggningen (bilaga 2), samt ett
svarskuvert. Till den bifogade enkäten följde en förklaring till hur insamlad data
kommer att behandlas. Underlaget hämtades in med hjälp av enkäten (bilaga 3)
som var utformad på samma sätt som den tidigare kartläggningen 2003. Dock
fanns en tilläggsfråga som var frivillig att svara på; om fiske bedrivs och omfattningen av ett eventuellt fiske (fångster och antal fiskande årsvis). Detta lades till
för att ytterligare stärka uppfattning om hur stora bestånden av flod- och signalkräfta är.
Svaren från enkäten har sedan kompletterats med uppgifter från Nationella Kräftdatabasen, Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS), Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) samt Länsstyrelsens beslut om utplantering och kräftpestförklaringar.
Uppgifter har även hämtas från Hushållningssällskapet i Värmland, muntligt från
Tomas Jansson samt från utarbetade planer för skötselområden inom länet.
Utifrån inkomna enkätsvar har länsstyrelsen klassificerat kräftförekomsterna enligt
följande:
1. Säker förekomst av kräftart, gäller uppgifter från och med 2004.
2. Trolig förekomst av kräftart. Gäller förekomster till och med 2004 där inga
motstridiga uppgifter har kommit in. Alternativt att utplanteringstillstånd
finns men inga dokumenterade uppgifter om att utsättning eller fångst av
kräfta sker.
3. Kräftart troligen utdöd.
4. Uppgift saknas, inga uppgifter om kräfta (ingen förändring).
5. Kräftarten utdöd i vattnet (ingen förändring).
6. Kräftor saknas och det har inte funnits kräftor i vattnet vad man vet (ingen
förändring).
I denna sammanställning har man skiljt på rapporteringsår och observationsår.
Detta har till viss del även gjorts i 2003 års kartering.

Bearbetning av lokaluppgifter och förekomster
Materialet från de båda kartläggningarna skiljer sig något åt och detaljerad jämförelse försvåras därmed. Exempelvis har sjöarna inte vid någon av undersökningar-
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na definierats enligt SMHI:s sjöregister vilket försvårar matchningar. Vattendragen
från undersökningen 2014 har i databasen definierats som ett objekt med en koordinat oftast belägen i den nedre delen. Vid undersökningen från 2003 finns ofta
flera förekomstpunkter för varje vattendrag. I GIS-skiktet har vi valt att visa samtliga förekomstpunkter för att få en god överblick över utbredningen.

GIS-stöd
Det befintliga GIS-skikt som finns för kräftförekomster inom länet har uppdaterats.
Uppgifterna i skiktet kommer att användas internt inom Länsstyrelsen som ett stöd
för handläggare i det fortsatta arbetet med förvalting av de två olika kräftarterna.
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Resultat
Allmänt
Av de 267 fiskevårdsområden som utskicket genomfördes till har 125 svarat. Av de
49 kommunerna som förfrågades inkom endast svar från 13. Klart flest uppgifter
inkom från Hushållningssälskapet i Värmland, som står för drygt hälften av uppgifterna om förekomster av flodkräfta (figur 5). Även övriga uppgiftslämnare (kräftdatabasen, elfiske- och nätprovfiskedatabaserna) står för en stor andel uppgifter.

9%
7%
33%

FVO
Kommun
Hushållningssälskapet

51%

övriga uppgiftslämnare

Figur 5. Fördelningen av uppgiftslämnare som angivit att de har, eller har haft flodkräfta i sina vatten
för 2014 års kartering. Över hälften av uppgifterna är inkomna från hushållningssälskapet Värmland.

Vid en jämförelse av karteringen från 2003 med den från 2014 gick det att identifiera 61 lokaler med uppdaterade uppgifter. Det finns därmed många nya uppgifter
från 2014 års kartering som inte var med 2003 och tvärtom. Det försvårar möjligheten till jämförelser mellan de båda undersökningarna.

Förekomst av kräfta inom länet
21 av FVO har angett att de har flodkräfta i sina vatten, motsvarande siffra för signalkräfta är 91. Vi kan se att totala antalet rapporterade förekomster har minskat för
både signal- och flodkräfta (figur 6). Resultatet från denna kartering visar på 236
säkra förekomster av flodkräfta, vilket visar att det fortfarande finns många kvarvarande flodkräftbestånd i länet. Vid förra karteringen 2003 var motsvarande siffra
294 säkra uppgifter. Det antyder att en viss minskning av flodkräftbestånden skett
de senaste tio åren. Antalet uppgifter om signalkräfta har också minskat något, men
andelen har trots allt ökat.
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56%
294
54%
52%

248
245

50%

2003

48%
238

46%

2014

44%
42%
40%
Flodkräfta

Signalkräfta

Figur 6. Andel och antal av uppgifter av flod- respektive signalkräfta från karteringarna 2003 och
2014.

Karteringen 2003 visade att 60 % av de säkra förekomsterna (1993-2003) av flodkräfta fanns väster om Göta älv. Uppgifter från 2000-2015 visar på i stort sett
samma siffra, 63 % av de säkra förekomsterna av flodkräfta finns inom detta område. Dock har antalet säkra förekomster av signalkräfta ökat från 9 stycken till 30
stycken inom samma område. Det visar att avståndet mellan signalkräftbestånden
och flodkräftbestånden minskar, med ökad risk för pestutbrott som följd.
Den största koncentrationen av flodkräfta återfinns väster om Göta älv med högst
koncentration i norra Dalsland (fig 7.). Även i Lerum, Ale, Lilla Edet och Skövde
kommuner finns mindre förekomster av flodkräfta. I resterande delar av länet
förekommer flodkräfta mera sporadiskt, ofta långt upp i avrinningsområdena.
Signalkräftan har största koncentrationen i de östra och södra delarna av länet, om
man bortser från Vänern och Vättern. Det finns även ett antal förekomster där
kräftarten är okänd. Dessa är främst koncenterade till västra delen av
Sjuhäradsområdet samt Stenungsund och Lilla Edets kommuner. Uppgifterna om
förekomster där kräftarten är okänd kommer till största delen från 2003 års
kartering.
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Figur 7. Översiktlig bild av förekomster av flod- och signalkräfta, förekomst där arten är okänd samt
vattenförekomster där kräfta inte förekommer.

Fiske efter kräfta
Fiskevårdsområdena fick svara på frågan om kräftfiske bedrivs och hur stort uttaget av kräfta i så fall är inom deras område. Totalt svarade 105 fiskevårdsområden
på denna fråga. En stor majoritet av dessa (79) bedrev fiske efter signalkräfta där
28 av dem har angivit omfattningen. Återstående 26 fiskevårdsområden bedrev
fiske efter flodkräfta varav åtta valde att ange omfattningen. Resultaten redovisas
inte här på grund av den knapphändiga rapporteringen och att variationen av
fångstuppgifterna var stor.
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Kräftpestförklaringar
Uppgifter om pestförklaringar från länet har också sammanställts. Efter 2002 har 9
pestförklaringar skett som sammanlagt berör mer än 50 olika vattenförekomster. 60
% av dessa har skett de senaste fem åren. De allra flesta pestförklaringar har skett i
Dalsland. 2003 påträffandes signalkräftor i Stora Le i Dalsland och döda flodkräftor i Lelången. Efter analys visade de sig bära på kräftpesten (aphanomyces astaci).
Även de norska myndigheterna pestförklarade de norska delarna av Stora Le. Därefter har ytterligare några vatten i Dalsland drabbats av pest. Den konstaterade
kräftpesten i den tidigare mycket kräftrika Teåkersälven utgjorde ett stort hot mot
Dalbergsån avrinningsområde samt närliggande vattenområden. Hela området har
sedermera kräftpestförklarats. Inom Bäveåns vattensystem fattades beslut om
kräftpestförklaring för att om möjligt förhindra spridning till övriga delar av Bäveåns avrinnginsområde.
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Figur 8. Antal kräftpestförklarade vattenförekomster inom Västra Götalands län sedan 2002.

Kräftförekomster i Vänern och Vättern
Varken Vänern eller Vättern har ingått i denna inventering. Det finns dock särskild
övervakning för att följa kräftbestånden i dessa sjöar.
I Vänern finns endast signalkräfta sedan många år. Fyra tillstånd har lämnats för
direktutsättning i Vänern (Nilsson, 2014);





Hammarös sydspets år 1987
Grumsfjorden (2000 st år 1992)
Ekens skärgård (mitten av 1990-talet)
Norr om Hällekis (Trilleholmen, år 2000)

Det har dock med största sannolikhet skett flera illegala utsättningar av kräftor som
är orsak till de bestånd som vi har idag. Förekomsten i Vänern är än så länge lokal
även om tätheterna är höga i vissa områden. Den största kända koncentrationen av
signalkräfta återfinns i området kring Hindens rev (Länsstyrelsen 2010). Större
fångster är gjorda i sydöstra delen av Dalbosjön upp mot Kållandsö, Kinneviken
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och området runt Torsö vid Mariestad. Inte i något av dessa områden har lämnats
tillstånd för utsättning.
För mer information om signalkräftans utbredning i Vänern finns rapporten Inventering av signalkräftor i Vänern 2009 Rapport 2010:31 utgiven av Länsstyrelsen i
Västra Götalands län.
Även Vättern har sedan många år ett signalkräftbestånd. Signalkräftan sattes ut i
Vättern för första gången redan 1969 i den avsnörda nordligaste fjärden Alsen
(www.vattern.org). Fortsatta utsättningar, främst från enskilda fiskerättsägare i
slutet på 1980-talet samt utvandring från tillrinnande vattendrag har medfört att
signalkräftorna har ökat mycket kraftigt under 1990-talet. Idag finns i vissa områden mycket täta och storvuxna bestånd, främst i norra och östra delarna av sjön.
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Diskussion
Flodkräftan är en inhemsk art som under flera sekel varit viktig, både socialt och
ekonomiskt. Många studier har dessutom visat att den är en nyckelart när det gäller
påverkan på flora och fauna i vattendrag och i sjöars grundområden. Utöver att
arten har en stor betydelse för oss historiskt så säger det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikare växt- och djurliv” att den biologiska mångfalden ska bevaras.
Detta ställer krav på Sverige att genom ett aktivt arbete motverka förlusten av biologisk mångfald. Även miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” är vägledande för hur flodkräftan ska bevaras och säger bland annat att hotade arter ska
ha möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde.
Främmande arter ska inte introduceras. Mycket har gjorts och görs fortfarande,
men trots detta så minskar flodkräftan i sin utbredning. Risken för olagliga utsättningar av signalkräfta anses vara en av de största orsakerna till varför flodkräftan
idag är starkt hotad. Att antalet flodkräftlokaler i Sverige har minskat med 97 %
under 1900-talet vittnar om allvaret i situationen. Även i denna kartering så ser vi
att förekomsterna av flodkräfta har minskat till förmån för signalkräftan som ökat.
Om minskningstakten skulle fortsätta i samma takt skulle flodkräftan vara helt
utrotad till omkring år 2021 enligt Lennart Edsman (SLU). Han poängterar dock att
detta inte kommer att bli verklighet då det finns starka incitament att bevara arten.
Denna inventering vittnar att det inom vissa områden saknas en uppdaterad bild av
hur förekomsterna ser ut. Dessa områden blir därför extra viktiga att fånga upp vid
en eventuell kommande inventering. Då många områden inte uppdaterats vid kartläggningen 2014 så ger den endast en översiktlig bild av kräftförekomster inom
länet. Exempelvis kan vi, utifrån det inkomna materialet, se att förekomsten av
signalkräfta är relativt hög i den södra delen av länet (figur 7). Inom samma område ses även en del förekomster av flodkräfta. Tyvärr saknas i hög utsträckning ett
uppdaterat underlag vilket gör att dessa uppgifter blir osäkra. I södra länet finns
även ett antal angivna förekomster av kräfta som är av okänd art. Sådana uppgifter
bör klargöras vid nästa inventering.
Det är svårt att ge en entydig förklaring till varför en del områden inte blivit uppdaterade. En förklaring kan vara att fiskevårdsområden som var aktiva vid förra karteringen är vilande idag samt att svarsfrekvensen från kommunerna var lägre vid
denna kartering. Det är främst förekomster i södra och östra delen av länet som inte
blivit uppdaterade. Detta vittnar om att kräftförekomsterna i denna del av länet
troligvis ser annorlunda ut än vad som återspeglas i denna rapport.
I Falköping, Vara, Herrljunga, Essunga, Grästorp, och Lidköpings kommuner visar
resultatet från karteringen att förekomsterna av flod- och signalkräfta är låga. En
förklaring till detta kan vara att det är få fiskevårdsområden inom dessa kommuner
och att det därför är svårare att hämta in ett heltäckande kunskapsunderlag. 2003
kompletterades med en betydande mängd uppgifter från fiskerikonsulenten Jarl
Svahn för just detta område, vilket inte gjorts denna gång. Uppgifter från årliga
provfisken i Flian (Skara kommun) antyder att signalkräftor finns i oförändrade
bestånd på vissa håll. Från andra delar av detta område, exempelvis från nedre
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Flian och övre Nossan, finns muntliga uppgifter på en negativ utveckling hos signalkräftbestånden (F. Nilsson, muntl.) Många bestånd av signalkräftor i södra Sverige har gått tillbaka kraftigt de senaste 10 åren. Orsaken till denna tillbakagång är
ännu inte helt klarlagd. En teori är att de milda höstarna innebär att en- och tvåsomriga icke könsmogna yngel gör ett extra skalbyte på senhösten, och att kräftorna
inte hinner hämta sig konditionsmässigt för att klara vintern (Halldén 2003).
Utifrån enkätsvaren framkom det att de var en stor variation i omfattningen av
fisket mellan fiskevårdsområden och de två olika kräftarterna. Många har valt att
inte redovisa omfattningen av sitt fiske vilket innebär att uppgifterna är svåra att
utvärdera. Utifrån svaren från fiskevårdsområdena kan man se att det troligen förekommer endast ett blygsamt fiske efter flodkräfta i länet. Det har framkommit att
fiskerättsägare och fiskevårdsområden har ett stort intresse att bevara flodkräftan.
De är medvetna om riskerna vid inplantering av signalkräfta och även andra hot
mot flodkräftan. En än mer aktiv förvaltning och informationsspridning skulle
kunna öka intresset för flodkräftan ytterligare och därigenom öka chansen till att
återfå livskraftiga stammar. Problematiken ligger till stor del i att sprida den viktiga
informationen till allmänheten och framförallt till den som inte har ett egenintresse
av att bevara arten.
Att öppna upp vandringshinder mellan flod- och signalkräftförekomster ökar risken
för spridning av signalkräfta och kräftpest. Därför bör man noggrant kontrollera
kräftförekomster innan man anlägger fiskvägar/faunapassager eller river dammar i
anslutning till vattenområden med flodkräfta. Fiskvägar kan i viss grad anpassas till
att hindra vandring av kräfta. Att anlägga vandringshinder för kräftorna kan vara
ett effektivt sätt att förhindra spridning av kräftpest. Sådana hinder bör utformas så
att övriga vandrande arters framkomlighet inte försvåras. Det största hotet är dock
fortsatt illegal eller legal utplantering av signalkräfta. Även om de legala utsättningarna inte ska påverka flodkräftan innebär det en viss risk. Signalkräfta har
påträffats inom länet vid ett flertal tillfällen där de tidigare inte har funnits och där
inga utplanteringstillstånd givits. Därmed blir det uppenbart att illegal inplantering
skett inom dessa områden.
Ett verktyg för att förstärka skyddet för flodkräftan är att inrätta skyddsområden för
flodkräfta. En hjälp i detta arbete är de befintliga skötselplanerna som upprättats
för flodkräfta inom länet. Dessa planer kan ligga till grund för utarbetandet av en
plan för bildandet av skyddsområden. Utöver möjligheten att bilda skyddsområden
finns det ett flertal möjliga åtgärder att ta till.
Att informera allmänheten och de berörda om flodkräftans ekonomiska värde kan
skapa ett större intresse av att bevara arten. I samband med detta bör man informera om problematiken och riskerna kring utplantering av signalkräfta. Restaurera
och återställa livsmiljöer för flodkräftan. Sådan restaurering är även gynnsam för
ett flertal andra intressearter varför sammarbeten bör kunna ske.
Även om fiske på flodkräfta är en viktig del av att skapa ett intresse för att bevara
arten så måste man informera om riskerna med att flytta redskap och dylikt mellan
olika vatten. I de vatten där flodkräftan fortfarande finns kvar måste alla som fiskar
vara medvetna om hur pestsmittan sprids. Av den anledningen är informationsskyltar på plats vid alla skyddsvärda vattendrag ett mycket viktigt verktyg för att nå ut
till allmänheten. Dessa skyltar måste ge information på flera språk för att förbättra
tillgängligheten. Det finns också en möjlighet att försöka utrota signalkräftan från
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vatten där den blivit illegalt utsatt. Idag finns det fyra möjliga vägar att gå. I ett
försurat vatten där signalkräftan tagit fäste kan man låta bli att kalka. Det är även
möjligt att chockkalka ett vatten. Att fiska ut ett vatten är också möjligt, men det är
svårt att veta säkert att alla individer verkligen är borta och denna metod anses av
många vara overksam. Den sista metoden är att använda sig av insektsgift. Denna
metod är dock ganska radikal då den slår ut allt övrigt liv i vattnet och därmed innebär en stor påverkan. Även metod ett och två innebär en viss påverkan och därmed måste man först göra en bedömning om vilka övriga arter som kan tänkas
påverkas.
När ett vatten är fritt från pesten kan man återintroducera flodkräftan där man anser
att det har förutsättningar att överleva. Sådana återintroduktioner har gjorts på ett
flertal platser inom länet med ett sammantaget gott resultat. Därmed bör tillstånd
för utplantering av signalkräfta inte ges enbart för att ett pestutbrott skett. Sammantaget finns en komplex problematik kring flodkräftan och dess bevarande. Med
informationen som har framkommit i denna kartläggning ökar möjligheterna att
bevara flodkräftan inom Västra Götalands län och då främst i norra Dalsland. För
att lyckas med att bevara flodkräftan krävs att man jobbar aktivt och på bred front
med åtgärder. Det är viktigt att kunskapen om kräftförekomster når de personer
som aktivt jobbar med naturvårdsåtgärder och andra verksamheter i vattendrag,
som kan påverka flodkräftan. Det vore önskvärt med en mer aktiv uppföljning av
utvecklingen av kräftförekomster i länet. En utökad dialog med fiskevårdsområden
eller markägare kan vara en väg att gå. Kontinuerliga provfisken som utförs enligt
en nationell standard är av yttersta vikt för att kunna följa upp hur utbredingen av
flodkräfta faktiskt ser ut. Inventeringar och sammanställande av informationen bör
ske inom en snar framtid då minskningstakten är snabb och åtgärder behöver kunna
sättas in fort. Det vore även önskvärt med en akut handlingsplan att ta till om pestsmitta eller förekomst av signalkräfta skulle upptäckas inom något av de vatten
som anses som mest skyddsvärda. Detta ställer samtidigt krav på att sådana vatten
identifieras och att skyddsbehovet identifieras.
Vid en eventuell framtida uppföljning av inventeringarna 2003 och 2014 bör inventeringsmetoden ses över. Sannolikt krävs mer direktkontakt med fiskevårdsområdesföreningarna och fiskerättsägare där det saknas föreningar. Om enkäter används
bör dessa redan från början innehålla de väsentliga bedömningar som avses att
utvärderas. Enkäter till kommuner kan uteslutas då dessa gav få direkta uppgifter.
Andelen ”icke svar” behöver minskas. Ett alternativ är att utgå från dokumenterade
flodkräftvatten och samla in uppgifter för så många av dessa som möjligt. Utbredningen av signalkräfta bör undersökas separat.
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att trots att flodkräftan är hotad och har
minskat så finns det hopp. Minskningstakten av antalet flodkräftvatten är trots allt
inte speciellt hög för den senaste tioårsperioden och de viktiga kärnområdena har i
stort bibehållit sin status. Oroväckande är dock att antalet pestförklarade vatten
varit hög de senaste fem åren. Flodkräftan har med framgång återintroducerats där
kräftpesten tidigare slagit till och det finns många starka incitament som vill bevara
arten. Denna rapport är en del i arbetet med att skapa en ljusare framtid för flodkräftan.
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Bilaga 1 – utskick till kommuner
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Bilaga 2 – utskick till FVOF
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Bilaga 3 – enkät till FVOF
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